
Questionário do NRNE da SBCS (2020) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

6. Se a sua reposta foi OUTROS, descreva os motivos para não ser sócio da SBCS. 

23 respostas 

➢ Confesso que nunca parei para pensar em me tornar sócia. 

➢ Falta de divulgação dos benefícios em ser sócios dentro da academia 

➢ Sou sócio da associação dos engenheiros agrônomos, fica caro pagar os dois no início de 

cada ano. 

➢ Já fui sócio, não vi motivos para permanecer 

➢ Não estou podendo gastar dinheiro no momento 

➢ Uma sociedade muito conservadora em termos de pesquisa. Além que a revista só prioriza 

trabalhos de professores e pesquisadores das regiões Sudeste, Centro e Sul do Brasil. 

➢ Não conheço 



➢ Por não conhecer bem a entidade. 

➢ Fui sócio durante alguns anos, porém, acho que a SBCS precisa se reinventar para tonar 

a assinatura mais atraente e vantajosa para quem é sócio. Apenas descontos em 

publicações não é atraente. Por anos não tive vantagens que me fizessem continuar. 

Enquanto não houver essa renovação não retornarei. Não falo só em vantagens 

econômicas, mas em outros âmbitos, como por exemplo, a conteúdos científicos e 

intercâmbio de experiências. Precisam melhorar a página da internet para um modelo 

mais contemporâneo, mais interativo. Está muito "quadrado". 

➢ Fui sócia e tive dificuldade de pagar a anuidade em uma fase difícil. Tenho tentado voltar 

e não tenho conseguido acesso completo. Surge sempre a informação de que meu e-mail 

já está cadastrado. Durante esta Pandemia já tentei cinco vezes... 

➢ Condição financeira 

➢ Atuo na área de solos, mas também em outras áreas de agronomia, portanto não tenho 

condições de acompanhar a SBCS de forma a ser sócio. 

➢ Não tenho interesse por enquanto 

➢ Estarei me aposentando brevemente. 

➢ Esse ano especificamente não me associei, mas vou voltar próximo ano. Era sócio fiel 

➢ Tenho atuado muito em sistemas de produção e agricultura de precisão. 

➢ No momento estou sem condições financeiras 

➢ A instabilidade de bolsas de pesquisa em razão da política atual faz com que haja 

preocupações financeiras e uma tentativa de redução de custos. 

➢ Fui sócio por muitos anos da SBCS, mais de uma década. Vários fatores desestimularam 

minha permanência na SBCS: anuidade elevada; congressos com temáticas repetitivas; 

dificuldade de publicação na RBCS (é muito mais fácil publicar em periódicos 

internacionais, com Qualis semelhante ao da RBCS); falta de metas/objetivos práticos, 

inclusive com inserção/impacto na sociedade; pouca valorização das "instituições mais 

novas"; pouca motivação/incentivo para o engajamento de novos profissionais, inclusive 

de novos pesquisadores. Como faz alguns anos que deixei de ser sócio da SBCS, 

possivelmente alguns dos argumentos que apontei podem não se aplicar hoje. 

➢ Diante de mudanças de atuação de área de pesquisa 

➢ A anuidade de 2020 ainda não foi paga 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

19. Se a sua reposta foi OUTRA, descreva a área que você gostaria que o NRNE 

melhorasse/apoiasse para melhor atender os seus associados. 

7 respostas 

➢ Promover mais treinamento para profissionais não acadêmicos. 

➢ Promover o Núcleo em eventos locais (há maior número de participantes) enviando ao 

menos um representante para palestrar sobre a importância de associar-se e do núcleo 

para a Região Nordeste. Obs.: Creio, que quando um representante do NRNE participa 

de forma oficial (representando o NRNE) os estudantes se sentem valorizados e tendem 

a absorver mais (ou corresponder), se comparado ao orientador ou professores falando no 

dia-a-dia, mas não desconsidero a importância deste último. 

➢ Todas as respostas anteriores. 

➢ Desenvolver eventos/cursos/atividades em cada estado do NE 

➢ Melhor comunicação para alcance dos não-associados 

➢ A SBCS como um todo, não apenas o NRNE, deveria ser mais ativa junto à sociedade, 

inclusive na formação de política públicas, na acessória de alterações e/ou adequações 

das leis etc. 

➢ Incentivo a publicações na área da divisão IV 

 

 

 



 

 

22. Como você considera que poderia realizar essa colaboração?  149 respostas 

➢ Participando das comissões. 

➢ Não sei 

➢ Com alguma taxa mensal ou anual. 

➢ Colaborando nas ações de divulgação das ações realizadas no NRNE 

➢ . 

➢ Publicações nas áreas de atuação 

➢ Não sei opinar 

➢ Mais inventivo 

➢ Divulgação 

➢ - 

➢ Com informações dos trabalhos de pesquisa e extensão. 

➢ Sim 

➢ Auxiliando nas questões relacionados com gênese, morfologia, classificação e 

levantamento de solos na região. 

➢ Na redação de textos/opiniões sobre os temas citados. 

➢ Participar mais dos eventos na parte administrativa 

➢ Editoração científica 

➢ Contribuindo com a participação e atuação em eventos promovidos pelo NRNE 

➢ Depende do projeto 

➢ Sendo sócio e participando de atividades 

➢ Tenho colaborado nas reuniões, votações e boletins. Todavia, ainda não é claro na minha 

visão pessoal como os sócios podem colaborar de forma mais efetiva, além da divulgação 

entre os estudantes e participação nas reuniões. 



➢ Participando nas decisões e opiniões. 

➢ Produzir mais pesquisas na área 

➢ Com trabalhos científicos. 

➢ Por meio de ferramentas de inclusão que podem ser desenvolvidas pelo núcleo. 

➢ Não sei opinar no momento 

➢ Melhor participação em eventos e ações na ciência do solo organizados pelo NRNE 

➢ Com cursos 

➢ Ainda não sei 

➢ Com conhecimento técnico e científico em Ciência do Solo. E também conhecimento de 

tecnologia da informação. 

➢ Comissões 

➢ Participando mais ativamente dos eventos e colaborando na revisão de artigos 

➢ Cooperando nas ações permanentes do NR e se disponibilizando para atividades de 

científicas, como eventos, cursos etc. 

➢ Já colaboro escrevendo trabalhos, etc. 

➢ Não sei opinar. 

➢ Não consigo responder esse questionamento. 

➢ Pesquisa 

➢ Contribuindo em discussões e participando de treinamentos 

➢ Me associando 

➢ Nunca participei de ações diretamente. 

➢ Participando de mais eventos 

➢ Divulgando pesquisas realizadas 

➢ Preços acessíveis para se associar 

➢ ... 

➢ Primeiro deve mim associar ao NRNE 

➢ Não sei opinar. 

➢ Por meio de colaborações em organização de eventos 

➢ revisão de material escrito, redação de material escrito para divulgação 

➢ Participar de ações como a publicação no boletim da NRNE de Educação em Solos 

➢ Divulgação e trabalhos na área. 

➢ Organização de eventos. 

➢ Minha resposta foi não 

➢ Fazendo parte da comissão de uma das áreas de atuação do NRNE 

➢ Na verdade, estou desestimulado com a SBCS, isso fez minha participação na regional 

ser ruim. 

➢ Através da divulgação de eventos e boletins científicos. 



➢ Correções de resumo e organização 

➢ Divulgando 

➢ Não sei, precisaria conhecer mais afundo NRNE. 

➢ Organização de eventos/atividades etc. 

➢ sim 

➢ Divulgação e com minicursos, seminários 

➢ Sugerindo e executando ações que ajudem a divulgar a Ciência do Solo na região. 

➢ Pesquisa 

➢ Com envios de materiais, ajudando outros pesquisadores 

➢ Participando de algum comitê! 

➢ Por meio da divulgação de pesquisas tendo a NRNE como a principal apoiadora e 

divulgadora 

➢ Faço parte do Cerrado no Oeste da Bahia e acho que somos esquecidos pela NRNE, pois, 

nenhum evento ou encontro são realizados por aqui. Acredito que poderíamos contribuir 

na realização de eventos, divulgação do NRNE nos diversos setores da região. 

➢ Participando efetivamente em eleições, divulgações. 

➢ Contribuindo em treinamentos. 

➢ Sendo ouvido, juntamente com outros sócios/colegas que, na maioria das vezes não estão 

trabalhando em grandes centros ou que não tenham um ciclo de amizade com aqueles que 

fazem parte da Diretoria. 

➢ Com artigos para o boletim 

➢ Participando de eventos? 

➢ Contribuindo com publicações técnicas. 

➢ Participando das atividades! 

➢ Eu posso colaborar na divulgação das ações do NRNE e sistematização de dados para 

divulgação. 

➢ Participação em eventos, acompanhar cursos e trabalhos, ter anuidade em dias. 

➢ Desenvolvendo experimentos com resultados de grande utilidade social 

➢ Produção e revisão de textos científicos 

➢ Pesquisando 

➢ Participando de eventos promovidos pelo NRNE 

➢ Poderia está mais atenta aos anúncios 

➢ Com algumas sugestões em momentos oportunos 

➢ Através de questionários de participação 

➢ Não sei opinar 

➢ Contribuir financeiramente; participar dos eventos; divulgar as ações do NRNE 

➢ Conhecendo melhor. Nem sabia que existia uma página do núcleo. 



➢ Não sei. 

➢ não sou associado e marquei a resposta acima por ser obrigatória. 

➢ Sendo sócio 

➢ Avaliação de trabalhos, palestras, organização 

➢ Participando dos eventos. 

➢ Participando de eventos. 

➢ Não faço a mínima ideia... 

➢ Desempenhando qualquer função/atividade que a Diretoria do NRNE julgar que eu tenha 

competência para executar. 

➢ Estando em maior contato com o NRNE 

➢ Com discussões 

➢ Participando de ações do NRNE; reuniões, divulgando o NRNE. 

➢ Auxiliar na coordenação 

➢ —— 

➢ Participando da organização e divulgação de eventos 

➢ Auxiliando em demandas para o meu estado (Rio Grande do Norte) 

➢ Sim 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

37. Deixe as suas sugestões de melhorias para o NRNE149 respostas 

➢ . 

➢ Atualizar a lista de sócios. 

➢ Sem sugestões 

➢ Acredito que precisa ser mais divulgado e de fato mostrar qual a função do NRNE, qual 

a importância de se existir esse núcleo, porque seria importante os alunos serem 

associados.. enfim, acredito que falta mais divulgação mesmo. 

➢ Deveria manter mais contato com os seus associados. Motivar os associados a divulgarem 

suas ações nos boletins do NRNE. 

➢ Cursos de profissionalismo nas áreas de atuação 

➢ Não sei opinar 

➢ Mais divulgação 

➢ Melhoria na divulgação por mídias sociais 

➢ - 

➢ Melhorar as comunicações por e-mail, pois alguns membros não dispõem de rede social 

e bem sempre visita o site. 

➢ Melhor divulgação. 

➢ Maior publicidade das ações do NRNR Estímulo de cursos/ capacitação de profissionais 

Redação de opiniões e notas técnicas sobre questões importantes na atualidade 

➢ Curso prático 

➢ Sem sugestões específicas 

➢ Integrar estudantes com a pesquisa, promoção da inovação na área de solos 



➢ Uma sociedade científica não é um clube de especialista, precisa se relacionar coma 

sociedade, precisa ser notada. Para isso precisa tratar de temas que sejam percebidos 

como importantes fora da academia... 

➢ Melhorar divulgação e preço de anuidade 

➢ Seguem alguns comentários abaixo que podem ajudar, alguns aspectos. Todavia, são 

opiniões pessoais. 

➢ Interatividade em sócios e não-sócios. 

➢ Reduzir a taxa anual de colaboração 

➢ Algumas promoções para os livros são importantes. 

➢ Ser presente na comunidade acadêmica de interesse por meio de seus representantes 

➢ Por enquanto sem sugestão 

➢ Não tenho 

➢ Mensalidade mais acessíveis, principalmente para os estudantes de pós graduação. Maior 

frequência de eventos na ciência do solo e uma melhor divulgação. Ampliação dos 

benefícios em ser associado na SBCS/NRNE. Por exemplo, descontos significantes na 

compra de obras autorais da SBCS. 

➢ mais cursos 

➢ Mais interatividade nas mídias sociais. Promoção de curso e webinar 

➢ Divulgação das ações através da mídia e e-mail. Na diretoria anterior as comunicações 

eram mais estreitas. 

➢ Eu acredito que precisaremos promover e divulgar os grupos de pesquisa em ciência do 

solo, para além de valorizar as pesquisas realizadas no Nordeste, mas também criar 

atrativos para trazer mais sócios para o Núcleo. 

➢ Promover eventos on-line 

➢ Acho que as ações deveriam ser mais ativas e efetivas. 

➢ Ser mais acessível 

➢ Aumentar a proximidade com a academia. 

➢ Melhorar a divulgação 

➢ Melhorar a divulgação. 

➢ O custo da anuidade deveria ser menor, par atrair um número maior de estudantes da 

graduação e pós. 

➢ Não sei 

➢ Interação 

➢ Melhores preços para se associar 

➢ ... 

➢ Divulgação 

➢ Desconheço a entidade. 



➢ Melhor divulgação de eventos, com preços mais acessíveis. 

➢ não sei opinar 

➢ Promover mais integração entre associados do NRNE. 

➢ Modernização da divulgação das informações. 

➢ Serem mais ativos, principalmente na produção de mais eventos. 

➢ Deveria trabalhar no marketing e divulgação, bem como formas atrativas de adesão de 

pessoas 

➢ O valor para se associar poderia ser mais barato. 

➢ Estabeleçam um foro para debate. Por exemplo, um canal no próprio site. 

➢ Seria importante a divulgação constante do que está sendo na Ciência do Solo na Região 

➢ Ter minicurso durante o evento 

➢ Maior empenho em divulgar ações 

➢ Não sou capaz de opinar 

➢ Promoção de cursos, dias de campo, excursões. 

➢ sim 

➢ Ampliar os colaboradores 

➢ Atrair mais alunos de graduação por meio de promoções, sorteio de livros e brindes 

personalizados (algo nesse sentido). 

➢ Realizar eventos extensivos para os agricultores locais. 

➢ Melhorar a comunicação com o associado 

➢ Sem... 

➢ Divulgar mais os eventos, reduzir o valor da anuidade, estar presente em mais eventos de 

solos, principalmente nos mundiais. 

➢ Mais contato com os seus associados; voltar-se para os solos do Cerrado e suas pesquisas, 

principalmente no Oeste da Bahia. 

➢ Poderia ser mais receptivo quanto a participação de estudantes de pós-graduação. 

➢ Maior contato com os associados. Usar as mídias sociais. 

➢ Deveria descentralizar as decisões, ouvir mais os associados e, inserir pessoas que não 

pertençam a um determinado grupo na Diretoria do NRNE, visto que, a rotatividade é 

crucial para melhoria da qualidade das Reuniões e tomada de decisões. 

➢ Eventos 

➢ Oi 

➢ Publicações com revista técnicas 

➢ Página no instagram? Além da SBCS 

➢ Divulgar as ações nas universidades, nos cursos de graduação para provocar um 

despertamento de mais estudantes para a área de solos. Consegui parcerias para descontos 

em livros na área de solos. 



➢ Chegar mais próximo dos estudantes. 

➢ Não tenho nada a criticar. Preciso estar a altura da NRNE para fornecer resultados 

favoráveis a SBCS. 

➢ Atuar mais ativamente para o conhecimento sobre solos nas escolas de ensino 

fundamental e médio e entre agricultores. 

➢ Promover maior participação de estudantes de pós-graduação 

➢ Ser mais atuante em redes sociais e promover mais eventos, ainda que de forma digital, 

favorecendo a integração entre os membros nos diversos estados da região Nordeste. 

➢ Melhor divulgação 

➢ Precisa se aproximar mais das cidades dos pesquisadores que trabalham nas pequenas e 

médias cidades do Nordeste 

➢ Sem mais 

➢ Não sei opinar 

➢ O NRNE precisa trabalhar com foco no engajamento e treinamento de novos 

pesquisadores. Dando voz a várias categorias de cientistas do solo. Investir forte no 

marketing digital. Se eu não vejo o que está sendo feito, se eu não conheço o NRNE, 

como posso querer contribuir? 

➢ Melhorar a comunicação 

➢ Promover, divulgar os periódicos ligado a SBCS. No caso, alertar sempre que houver 

uma nova publicação da RBCS. Pode ser o envio de um simples link para o e-mail dos 

associados e demais interessados como fazem muitas revistas científicas no Brasil e no 

exterior. 

➢ preencher 

➢ Procurar divulgar mais as linhas de pesquisas dos pesquisadores e pesquisadores do 

nordeste. 

➢ Convidar pessoas diferentes para palestras. Sempre são os mesmos. 

➢ Atividades gratuitas para estudantes 

➢ Dar mais oportunidades para estudantes de pós graduação para atuar junto ao NRNE na 

organização de eventos. Ampliar as promoções referente a seus produtos. 

➢ Melhorar em divulgar mais, pois eu não sabia da NRNE, não conhecia. 

➢ Nada a declarar. 

➢ Ter contato mais efetivo com a categoria 

➢ Aumentar o interesse à associação. 

➢ Aparecer mais na imprensa, para ficarmos mais conhecidos e as autoridades e sociedade 

melhor nos conhecer e valoriza-nos. 

➢ — 



➢ Viabilizar formas de pagamento mais atrativas para os sócios da categoria "estudante", 

como parcelamento de valores, por exemplo. Acredito que chamaria mais sócios desta 

categoria. 

➢ Mídias sociais e eventos 

➢ Melhorar a comunicação com a comunidade científica no Nordeste. 

➢ Melhor divulgação aproveitando questionários como este. 

➢ Contato por mídia social 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



43. Espaço livre para sugestões e/ou comentários sobre a Reunião Nordestina de Ciência do 

Solo:  149 respostas 

➢ . 

➢ Excelente oportunidade para atualização dos conteúdos e rever amigos da área de ciências 

do solo. 

➢ Entendo nossa situação pela pandemia, e realmente estratégias de possíveis eventos de 

forma remota são de grande importância. Porém nunca vou abrir mão do presencial. Uma 

vez remota, você pode até não ter gastos financeiros como deslocamento, hotel, e entre 

outros. Porém, se sua internet não for eficiente, você perde um dia de evento e acaba 

comprometendo. 

➢ No Terceiro Dia da Reunião Nordestina de forma presencial deveria ter uma mini-RCC. 

➢ Mais espaços de interação com os pesquisadores 

➢ Um evento de grande importância, de muito troca de conhecimentos e não terá esse 

impacto caso o mesmo seja realizado à distância 

➢ Acho de extrema importância as reuniões para divulgação da ciência do solo realizada 

em nosso país e o contato com pesquisadores de excelência. 

➢ - 

➢ As que participei foram de boa qualidade, com temas atuais e importantes. 

➢ Tentar ter maior acessibilidade de preços nas reuniões para alunos de graduação e pós 

além de promover mais encontros ao longo do ano 

➢ Em razão da pandemia, deveria ser online por meio de plataformas que permitam a 

apresentação e o debate de temas importantes na atualidade e no contexto da região NE 

➢ Buscar mais questões prática, visando atraí mais os estudantes e outros profissionais 

➢ Sem sugestões no momento 

➢ Alguns campos do questionário faltaram ter a opção "nenhuma" (em relação à 

participação em Reuniões Nordestinas)... e outros não permitiram seleção múltipla, 

conforme enunciados. 

➢ Exposta acima. 

➢ Não tenho mais comentários 

➢ Minha sugestão é que a organização responsável pela RNCS siga o modelo de eventos 

que obtiveram sucesso entre os estudantes. A organização deve tentar balancear o "lucro" 

do evento com a qualidade de coffee breaks, pastas, brindes, opções pós-evento (noite), 

além disso, sabemos muito bem que o evento é técnico-científico, mas atrair estudantes, 

além de gerar números e suas consequências, cria uma nova geração de cientistas do Solo. 

Temos noção que a SBCS e o núcleo sobrevivem de parte do lucro destes eventos, mas 

se estes não forem atrativos ao público, é como dar um tiro no pé a médio prazo, 

dificultando a próxima equipe (organização). 



➢ A RNCS é o melhor evento regional do Brasil. Parabéns ao NRNE! 

➢ A reunião poderia ser de forma presencial, mesmo que fosse adiada por alguns meses. 

➢ Já que será online, poderia gravar as palestras para acesso posterior. E separar o horário 

das apresentações orais e poster, em horários diferentes das palestras. 

➢ sem nada mais a agregar 

➢ Não tenho 

➢ Uma sugestão válida, seria promover workshops (minicursos) na ciencia do solo com 

uma maior frequência, em todos as suas áreas. Promover uma maior integração entre 

todas as facetas que a área de ciência do solo nos permite. 

➢ Elaboração de mais cursos 

➢ A realizada em Teresina, PI foi a melhor e a realiza em Fortaleza, CE, a pior. 

➢ A RNCS é fundamental para troca de experiências e conhecimento. 

➢ nenhuma 

➢ Momento ímpar para ampliar conhecimentos, estreitar laços de amizades profissionais e 

contatos com membros da diretoria 

➢ A próxima reunião será online, naturalmente, por conta da pandemia. Não imagino esse 

formato substituir o formato presencial. 

➢ Editar livros de temas relevantes das Ciências do Solo para Região Nordeste. 

➢ Acho interessante nesse momento que estamos vivenciando, pelo menos algum evento, 

só para não passar em branco, mesmo que a distância. 

➢ Qual a intenção desta reunião? 

➢ Poderia ter a participação de pessoas da academia também profissionais externos que 

trabalhem ligado a solos 

➢ Uma ótima oportunidade de apresentar seus trabalhos e conhecer trabalhos em várias 

áreas da Ciência do Solo. 

➢ As reuniões são muito boas. 

➢ O rncs poderia diminuir o valor das inscrições nós congressos. 

➢ Não sei 

➢ Nada a acrescentar 

➢ Precisa melhorar os preços para se associar 

➢ A RNCS em Fortaleza foi ótima. 

➢ Excelente, sem comentários. 

➢ Nunca participei. 

➢ Em tempos de pandemia, seria melhor a realização dos eventos de forma síncrona em 

plataformas online 

➢ Acho interessante a realização da RNCS a distância apenas durante o momento da 

pandemia. Quando essa situação melhorar, acredito que uma forma interessante seria uma 



reunião mista: presencia com transmissão virtual ao vivo (não necessariamente ficar 

gravado e disponível no youtube por exemplo). 

➢ As reuniões nordestinas de Ciência do Solo precisam distribuir na programação, de forma 

equânime, as quatro áreas de atuação. 

➢ Melhorar preço de inscrição. 

➢ Valores acessíveis a todos. 

➢ Não sei opinar 

➢ Parabéns pela iniciativa de realizar esse evento à distância. 

➢ Estabeleçam um foro para debate. Por exemplo, um canal no próprio site. 

➢ É um excelente evento, mas não sei se a proposta on-line é tão boa. 

➢ Que gostou dos níveis dos convidados 

➢ Excelente evento, mas que poderia ser melhor promovido. 

➢ Poderia haver a promoção de cursos, dias de campo, excursões. 

➢ sim 

➢ Envolver mais os alunos 

➢ Parabenizo a equipe atual pela elaboração do questionário e intenção de maior interação 

com o seu público alvo. Estamos no caminho! 

➢ Colocar bons avaliadores de trabalhos científico e não aluno de graduação como 

aconteceu em Ilhéus-BA. 

➢ As reuniões devem ser mais organizadas, elevar o nível dos trabalhos aceitos. 

➢ Sem... 

➢ Melhorar boletins, informar melhor seus associados, divulgar mais seus eventos 

➢ Acredito que poderia ser mais explorado a questão dos solos dos Cerrados do Nordeste. 

Dá ênfase também a questão das diversas práticas de manejo adotadas na região como a 

integração lavoura pecuária floresta, plantio direto e outros como foco em estudo da 

matéria orgânica do solo. Logo, nesses assuntos é importante a participação de pessoas 

(pesquisadores, docentes e profissionais) inseridas na região. 

➢ Em relação aos minicursos poderia trazer temas atuais que envolvam a questão da 

agricultura 4.0 

➢ A RNCS tem atendido às expectativas no âmbito científico. 

➢ Evitar que coincidam com outros eventos de solos no mesmo ano. 

➢ Torço para que o NRNE/SBCS se consolide cada vez mais, pois a qualidade dos 

profissionais que atuam nas diversas áreas da Ciência do Solo no Nordeste brasileiro é 

excelente. Participei da primeira reunião da SBCS em que o grupo de pesquisadores do 

Nordeste levantaram a possibilidade de criação do NRNE. Naquele momento, fomos 

criticados por colegas da direção da Sociedade por tal atitude. Hoje, vemos que foi uma 



luta justa e a Sociedade saiu ganhando. Ganhamos todos que fazem a Ciência do Solo no 

Brasil. 

➢ Evento mais técnico 

➢ Oi 

➢ Com bons palestrantes e com temas relevantes. 

➢ N/S 

➢ Sugiro que tenha uma mesa redonda sobre "Parcerias entres laboratórios para melhorar a 

caracterização dos solos do nordeste". Penso que poderia ser criada uma plataforma onde 

todos os laboratórios de solos pudessem se comunicar. Além de unir forças, isso tornaria 

a nossa equipe (nordeste de solos) mais forte na caracterização de amostras de solos para 

diferentes fins. Nesta plataforma seria possível fazer cadastro para análise de amostras, 

saber da disponibilidade dos laboratórios para a realização de análises mais complexas, 

mostraria os equipamentos disponíveis nos laboratórios. 

➢ Eu acho que a plataforma deve ficar como uma extensão do site e para os sócios os preços 

das análises seria mais em conta. Penso também que vocês poderiam criar uma extensão 

no site onde os pesquisadores adicionariam o DOI (e demais informações) dos artigos por 

área de conhecimento, tudo específico somente para a nossa região. Por exemplo: eu 

digito lá "microbiologia" e apareceria todos os trabalhos desenvolvidos no Nordeste com 

este tema. Isso é bom para que seja identificado déficit de pesquisas em solos daqui. Vai 

nos dá uma visão ampla do que ainda precisa ser feito no Nordeste. 

➢ Maior divulgação e participação nas escolas e universidades. 

➢ Deve realizada em dois dias, devido ao alto custo. Vida saudável, fiquem em casa. 

➢ Sem sugestões 

➢ Muito bom 

➢ Que se possa valorizar mais os trabalhos desenvolvidos por professores e pesquisadores 

dos IFs e dos campi universitários menores que geralmente não têm muito destaque a 

nível nacional, que acolha de forma mais abrangente os que estão nos locais mais 

distantes dos centros de referência. 

➢ Tem meu apoio 

➢ Vamos realizar uma reunião no interior da Bahia 

➢ Sem mais 

➢ Muito bom que teremos a versão online para este ano. 

➢ Um evento online pode dar mais visibilidade aos excelentes trabalhos que estão sendo 

desenvolvidos no NE. Além disso, pesquisadores NE que estão em outros lugares do país 

e do mundo poderiam participar. Seria uma grande oportunidade para parcerias. 

➢ A reunião que eu participei foi boa. Não recebi informação, por e-mail sobre a próxima 

reunião. Fiquei sabendo na página da SBCS. 



➢ Prefiro que seja adiada, mas que seja de forma presencial e não virtual. 

➢ preencher 

➢ Sugiro elaborar planos de sócio mais os estudantes de graduação e pós graduação, 

especificamente. 

➢ Organizar cursos de capacitação, apoiar grupos que atuam no semiárido e apoiar eventos 

regionais e locais 

➢ Seria bom ter mais atividades gratuitas para estudantes. 

➢ A reunião precisa de pontualidade. 

➢ Fazer melhor divulgação 

➢ Melhorar a a divulgação 

➢ Nada a declarar. 

➢ É uma Reunião de grande importância, nas quais deve ser destinado espaço para discutir 

sobre o ensino de solos nas Universidades, onde existem cursos no quais a Ciência do 

Solo é ministrado . 

➢ Na questão 39 fata a opção não participei de nenhuma reunião, que o meu caso. 

➢ Muito boa a ideia deste questionário, mas podemos fazer mais. Mesmo sabendo do curto 

tempo que os membros da Diretoria têm, poderíamos promover visitas em órgãos que 

trabalham com solos para conversarmos com os colegas e dirigentes destes órgãos e 

incentivarmos os mesmos a se associarem. 

➢ — 

➢ Não tenho sugestões 

➢ É um evento que vem se consolidando ao longo do tempo de forma brilhante! Sou sócia 

da SBCS desde 2009 e tive a oportunidade de participar de todas as RNCS, posso afirmar 

que em todos os momentos (Areia/PB, Ilhéus/BA, Aracaju/SE, Teresina/PI e 

Fortaleza/CE) vi um esforço muito grande por parte dos organizadores e do NRNE em 

realizar um evento rico e atrativo. Sempre as reuniões superam as minhas expectativas! 

Desejo que essa força continue e espero um dia poder realizar uma RNCS aqui no meu 

estado (RN)! 

➢ Acredito que uma gestão mais adaptada as mídias sociais e ligação direta com os cursos 

de pós graduação e graduação. Parcerias com empresas, universidades; 

➢ Rever os valores de inscrição cobrados. São valores altos que inviabilizam a participação 

ampla de alunos (as) de graduação e pós-graduação. 

➢ Nesse momento fica difícil opinar. 

➢ Acho válida a periodicidade de boletins via e-mail para os associados com informações 

pertinentes à ciência do solo. 


